
 

 

DITTO.EL 016/2565 

 วนัท่ี 8 กนัยายน 2565 

 

เร่ือง แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทั ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 (การใช้สิทธิครัง้แรก) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อ้างถงึ ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั

เพ่ิมทนุของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (DITTO-W1) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

1. ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ของ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (DITTO-W1) (“ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิฯ”) 

 

ตามท่ีบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (DITTO-W1) (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสําคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1”) จํานวน 

87,995,913 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการ

จัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 โดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 ได้ในวันทําการสุดท้ายของทุก ๆ  

ไตรมาสหลงัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (“วนักําหนดใช้สิทธิ”) โดยวนักําหนดใช้สิทธิครัง้แรกคือวนัท่ี 30 กันยายน 

2565 และกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายคือวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ซึง่จะตรงกบัวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2568 

ในการนี ้บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ DITTO-

W1 สําหรับการใช้สิทธิครัง้แรก ดงัต่อไปนี ้

1. วนักําหนดการใช้สิทธิ : วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

2. ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ : ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ของวนัท่ี 23 กนัยายน 2565 

  และวนัท่ี 26 – 28 กนัยายน 2565 

3. อตัราการใช้สิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้ 1 หุ้น 

4. ราคาการใช้สิทธิ : 40 บาท ต่อหุ้น 

5. ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ : - 

6. สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ : บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

235/1-3 ถนนราษฎร์พฒันา แขวงราษฎร์พฒันา 

เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศพัท์: 0-2517-5555  

7. เอกสารท่ีใช้ในการยื่นความจํานงการใช้สิทธิ 



 

 

7.1 ใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิฯ (ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1) ท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนทกุ

รายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ท่ี

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษทัท่ี 

https://investor.dittothailand.com/th/downloads/warrant-information  

7.2 ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิฯ 

กรณีใช้สิทธิโดยใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิ นําส่งใบสําคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้

สิทธิ 

กรณีใช้สิทธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) นําส่งใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีระบใุนใบแจ้ง

ความจํานงการใช้สิทธิฯ 

(ก) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนอยู่ โดยใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในบญัชี 

“บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สิทธิ

ต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือเพ่ือให้ออกใบแทนใบสําคญั

แสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะดําเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เพ่ือขอถอน

ใบสําคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผู้ฝาก” โดยศูนย์

รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ

ซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ  

(ข) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใบสําคญัแสดงสิทธิฝากอยู่กบัศูนย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความ

จํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือเพ่ือให้ออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดง

สิทธิจาก “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญ

แสดงสิทธิเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

ทัง้นีเ้พ่ือความชดัเจนในรายละเอียดของขัน้ตอน บริษัทฯ แนะนําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสอบถามขัน้ตอน 

วิธีการ และระยะเวลาในการดําเนินการจากบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของ

ตน หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

7.3 หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ/สําเนา

บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุพร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน 

(ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เชน่ 

ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียน ชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลง

ลายมือชื่อรับรองสําเนาถกูต้อง 

https://investor.dittothailand.com/th/downloads/warrant-information


 

 

2) บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว : สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อม

ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถกูต้อง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย : 3.1)  สําเนาหนังสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 

เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ  พร้อมลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล

นัน้ และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

   3.2) สําเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มี

อํานาจลงนามท่ีได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องใน

เอกสารตามข้อ 3.1) 

4) นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว : 4.1) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ 

หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา

ถูกต้องโดยมีผู้ มี อํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้  และ

ประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

   4.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามทีได้ลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อม

ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถกูต้อง 

   ทัง้นี ้เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอํานาจลงนามลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย 

Notary Public และมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ 

   นอกจากนี ้ในกรณียื่นผ่านคสัโตเดียน (Custodian) จะต้องยื่นพร้อม

สําเนาหนงัสือแต่งตัง้คสัโตเดียน และสําเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 

2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของคัสโตเดียนพร้อมลง

ลายมอืชื่อรับรองสําเนาถกูต้อง 

7.4 หลกัฐานการชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิฯ โปรดพิจารณา

วิธีการชําระเงินตามข้อ 8. 

8. วิธีการชําระเงินและระยะเวลายื่นเอกสาร 

ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แกบ่ริษัทฯ 

โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจะต้องชําระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 

ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการและขีดคร่อมเฉพาะสั่ งจ่าย “บริษัท ดิทโต้ 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้และใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ” โดยลงวันที่ 23 – 28 

กันยายน 2565 เท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีชําระเงินเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องยื่น

เอกสารท่ีใช้ในการยื่นความจํานงการใช้สิทธิตามข้อ 7.1 – 7.4 ให้แก่บริษัทฯ ภายในเวลา 08.30 น. – 15.30 น. ของ

วนัท่ี 23 กนัยายน 2565 และ 26 – 28 กนัยายน 2565 

 



 

 

ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารท่ีใช้ในการยื่นความจํานง

การใช้สิทธิตามท่ีกล่าวข้างต้นและเรียกเก็บเงินจํานวนดงักล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่

ว่ากรณีใด ๆ ท่ีไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษทัฯ จะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนในครัง้นัน้ ๆ 

รายละเอียดและเงื่อนไขอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น โปรดพิจารณาจากข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและ

หน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศ

ไทย) จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (DITTO-W1) ตามท่ีอ้างถึงข้างต้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 

https://investor.dittothailand.com/th/downloads/warrant-information หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้ท่ี โทร. 

02-517-5555 ต่อ 1104 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

  

 

  

 นายฐกร รัตนกมลพร 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

 

https://investor.dittothailand.com/th/downloads/warrant-information


เลขท่ี/No…………………………………………………………… 
แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (DITTO-W1) 

Form for notification of intention to exercise the right under the Warrants to purchase the newly issued ordinary shares of Ditto (Thailand) PCL. No.1 (DITTO-W1) 

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) วันท่ี………………………………………………………….…………………. 
To The Board of Directors of Ditto (Thailand) Public Company Limited Date 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)……………………………………………………………… วนั/เดือน/ปีเกิด…………………………...……..... สญัชาติ………………..…… เพศ……..……… 
 I/We (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person) Date of Birth Nationality Gender 
 อาชีพ……………………………..… ที่อยู่ปัจจุบนัเลขท่ี………..….... ตรอก/ซอย……………...………………….. ถนน………………………………………………… แขวง/ต าบล…….………..……. 
 Occupation Address No. Lane/Soi Road Sub-district  
 เขต/อ าเภอ………………………………… จงัหวดั……………….…………….. รหสัไปรษณีย…์…………...………………. ประเทศ………….………………. โทรศพัท…์…………..………..…..… 
 District Province Postal Code Country Telephone No. 
โปรดระบุประเภทผู้จองซือ้หุ้น พร้อมแนบหลักฐานท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
☐ บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย บตัรประจ าตวัเลขท่ี………………………………………  ☐ นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท………………………………………. 
  Thai Individual ID Card No.  Thai Juristic Entity Company Registration No. 
☐ บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว ใบต่างดา้ว/หนังสือเดินทางเลขท่ี…………………………  ☐ นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนบริษัท……………………………………… 

Alien Individual Alien Card/Passport No.  Alien Juristic Person Company Registration No.  
ในฐานะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงคจ์ะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

Being a Warrant holder of Ditto (Thailand) PCL. (“the Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 
จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอ

ใช้สิทธิ (หน่วย) 
Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท:์หุ้น) 
Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 
Number of ordinary shares derived from 

the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 
(บาท/หุ้น) 

Exercise Price 
(Baht/Share) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระใน
การซือ้หุ้นสามัญ (บาท) 

Totaling of payment of the 
subscribed shares (Baht) 

 1 : 1  40  

พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าได้ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญดังกล่าว โดย / I herewith submit for payment of the ordinary shares by  
☐ เช็คบุคคล/Cheque ☐ แคชเชียรเ์ช็ค/Cashier’s Cheque ☐ ตั๋วแลกเงิน/Bank Draft 
(กรณีที่ส่งค่าจองซือ้หุน้เป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือตั๋วแลกเงิน จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลา 2 วนัท าการ)/(In case of payment by Cheque, 
Cashier’s Cheque, or Bank Draft it shall be able to be cleared in Bangkok branches within 2 working days) 
เลขท่ีเช็ค/Cheque No.…………………….…………..…วนัท่ี/Dated……………………………ธนาคาร/Bank………..………………..………สาขา/Branch……………..………………โดยสั่งจ่าย “บริษัท ดิทโต ้
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้และใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ” / Payable to “Ditto (Thailand) Public Company Limited for the Subscription and Exercise of Rights under the Warrants” 

ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ/ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบส าคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังน้ี / I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s)/Warrant Substitute and request 
for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows: 
☐ ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน ………………………..……………ใบ ตามรายละเอียดดงันี ้ Amount of delivered Warrants…………………….…………..certificate(s) with the following details: 
 เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ……………………………………จ านวน…………………….…หน่วย Warrants Certificate(s) number……………………………….amount…………………………….…units 
 รวมจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ส่งมา…………………………………………………..….หน่วย Total number of delivered Warrants…………………………………………………………………...units 
 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรบัทอน (ถา้มี)……………………………………………...หน่วย Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any)……………………………....units 
☐ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เลขท่ี……………………………....จ านวน.…………………..หน่วย Warrant Substitute number……………………………………amount……………………………….units 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทตามท่ีแสดงความประสงคข้์างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี: (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) / If the ordinary shares are allotted to 
me/us, I/We hereby agree to have either one of the following executed (must choose one) 
☐ ใหฝ้ากหลกัทรพัยต์ามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัท………………………………….…………………… สมาชิกผู้
ฝากเลขท่ี…………………..น าหลกัทรพัย ์เขา้ฝากไวก้บับริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยช์ือ่………………………………………………….เลขที…่……………….. 
ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ (ชื่อผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยม์ิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัจดัสรรตามการใชสิ้ทธินัน้ไวใ้นนามของผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธิและจดัส่งใบหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวข้า้งตน้ / Issue the ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for 
Depositors” and proceed for…………………………...……………………….………. participant No…………., to deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited 
for securities trading account No……………….………. that I/we have with the said Company. (The name of the Warrant holder must correspond to the securities trading account name, otherwise, 
a share certificate in the name of Warrant holder will be issued and delivered to the name and address as stated above by registered mail.) 
☐ ใหฝ้ากใบหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” (“TSD”) และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 เพื่อ
ขา้พเจา้ (“บญัชี 600”) / Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” (“TSD”) and deposit those shares with TSD under Issuer Account for my/our 
name – Account No. 600 (“Account No. 600”) 
☐ ใหอ้อกใบหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีที่จะมอบหมายใหบ้ริษัทด าเนินการใด ๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุน้สามญัและการส่งมอบใบหุน้สามญัมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัท า
การ นบัจากวนัท่ีใชสิ้ทธิซือ้หุน้ / Issue the ordinary share certificates in my name for the allotted amount of ordinary shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to 
have the ordinary share certificates made and delivered to me within 15 business days after the exercise date. 

ขา้พเจา้ตกลงยืนยนัว่าจะไม่เพิกถอนการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั และหากขา้พเจา้ไม่ส่งใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ย พรอ้มดว้ยเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค ตั๋วแลกเงิน 
มาถึงบริษัท ภายในก าหนดระยะเวลาการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ หรือหากเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค ตั๋วแลกเงิน ที่สั่งจ่ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถ้ือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิสิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed from of notice to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier’s Cheque, or 
Bank Draft) to the Company within the period for the notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft has not been honored, it shall deem that 
the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised. 
 ลงชื่อ/Signature…………………………………………………ผูข้อใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั/Subscriber 
 (…………………………………………………………………) 

หลักฐานการรับแบบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิของ DITTO-W1 รอบท่ี………. (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
Subscription receipt for DITTO-W1 exercise period no…………. (Warrant holder please also fill in this portion) 

วนัท่ี/Date……………………………………..เลขที/่No.…………………………………… 
บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก / Ditto (Thailand) Public Company Limited has received money from ………………………….………………………………………………………….
เพื่อใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1/to purchase the ordinary shares of the Company under Warrants DITTO-W1. 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอ
ใช้สิทธิ (หน่วย) 

Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท:์หุ้น) 
Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 
Number of ordinary shares derived from 

the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 
(บาท/หุ้น) 

Exercise Price 
(Baht/Share) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระใน
การซือ้หุ้นสามัญ (บาท) 

Totaling of payment of the 
subscribed shares (Baht) 

 1 : 1  40  

☐เช็คบุคคล/Cheque ☐แคชเชียร ์เช็ค/Cashier Cheque ☐ตั๋วแลกเงิน/Bank Draft 
เลขท่ีเช็ค/Cheque No……………………………………..…...วนัท่ี/Dated……………………………….ธนาคาร/Bank…………………….…..……………สาขา/Branch……………..……………………… 

☐ ฝากหลกัทรพัยใ์นนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” / Deposit shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”  
   สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี/Participant no……………………….บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี/Trading account No………………………….. 
☐ ฝากใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ / Issue a share certificate in the name of TSD under account no. 600 
☐ ออกใบหุน้ในนามผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ / Issue the share certificate in the name of Warrant holder. 
 เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ/Authorized Officer…………………………………………………… 
           (………………….……………………………..) 

 



 

BROKER

ผูฝ้ากเลขที ชือบรษัิท ผูฝ้ากเลขที ชือบรษัิท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บรษัิทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จาํกดั  032 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

003 บรษัิทหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน) 034 บรษัิทหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

Pi Securities Public Company Limited PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  038 บรษัิทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD Beyond Securities Public Company Limited

005 บรษัิทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 048 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จาํกดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บรษัิทหลกัทรพัย ์เกียรตนิาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน) 050 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั 

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 051 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 052 บรษัิทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited

010 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จาํกดั  200 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บรษัิทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 211 บรษัิทหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จาํกดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 213 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) 221 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรช์นั พารท์เนอร ์ จาํกดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บรษัิทหลกัทรพัย ์คงิสฟ์อรด์ จาํกดั (มหาชน) 224 บรษัิทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน)

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บรษัิทหลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั  (มหาชน) 225 บรษัิทหลกัทรพัยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั     229 บรษัิทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี จาํกดั 230 บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บรษัิทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 242 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซิตีคอรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

026 บรษัิทหลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน)     244 บรษัิทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

027 บรษัิทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 247 บรษัิทหลกัทรพัย ์เครดติ สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

029 บรษัิทหลกัทรพัยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 248 บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED Krungthai XSpring Securities Company Limited

030 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 924 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน)

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

ผูฝ้ากเลขที ชือบรษัิท ผูฝ้ากเลขที ชือบรษัิท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TMBThanachart Bank Public Company Limited

245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิงคอรป์อเรชนั จาํกดั (เพือตราสารหนี)

TMBThanachart Bank Public Company Limited THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

301 ธนาคารซิตีแบงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 334 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพือธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดียน)

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TSFC  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 336 ธนาคารเกียรตนิาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TMBThanachart Bank Public Company Limited

304 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ ้แบงกิง คอรป์อเรชนั จาํกดั 339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพือรบัฝากทรพัยส์นิ)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพือคา้ตราสารหนี)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

308 ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 350 บรษัิทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จาํกดั

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 351 บรษัิทหลกัทรพัย ์เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรบัฝากทรพัยส์นิ 425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพือลกูคา้)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

รายชอืสมาชกิผู้ฝากหลักทรัพย  ์

สาํหรับการจองซ ือห ุ้น

ข ้อมูล ณ วันท  ี19 เมษายน  2565


